
 

Gendergelijkheid is cruciaal voor het beëindigen van extreme 

armoede. True or false? 
 

Geen enkel land heeft een economische gelijkheid tussen vrouwen en mannen bereikt. 

Vanaf 2019 hadden vrouwen in slechts zes landen gelijke rechten. In de overige landen 

houdt genderongelijkheid nog altijd stand door gebrek aan toegang tot onderwijs en 

gezondheidszorg, schadelijke overtuigingen, lage politieke participatie en juridische 

discriminatie. 

Meisjes krijgen niet evenveel toegang tot een opleiding als jongens, waardoor zij kansen 

missen om hun volledige potentieel te bereiken. Vrouwen komen lastiger aan het werk en 

hun inkomsten liggen vaak lager.    

Het is niet zo dat vrouwen hierdoor helemaal niet werken. Vooral in arme gemeenschappen 

werken zij juist keihard, maar wel onbetaald. Ze verrichten gedwongen huishoudelijk werk 

die al in de kindertijd voor veel meisjes begint. De jongens worden naar school gestuurd en 

de meisjes dragen de zorg voor het gezin. Dit houdt in dat er minder tijd overblijft voor 

betaald werk, als ze hier überhaupt een kans toe krijgen.   

  

Volgens de VN moeten meisjes en vrouwen gelijke toegang krijgen tot onderwijs, 

gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en vertegenwoordiging in politieke en economische 

besluitvormingsprocessen. 

Investeringen in kinderopvang en uitbreiding van de basisinfrastructuur verlichten de 

onbetaalde huishoudelijke werkzaamheden en mogen daarom ook absoluut niet ontbreken in 

de aanpak om extreme armoede te doorbreken.   

Joanna Manganara, president van de Internationale Alliantie van Vrouwen, benadrukt hoe 

belangrijk de burgermaatschappij is voor deze beweging. Zij spelen een cruciale rol om 



besluitvormers te monitoren op gendergelijkheidsverplichtingen, of het eisen van uitleg als er 

niet aan verplichtingen wordt voldaan.  

  

Facts: 

-        Genderongelijkheid kost vrouwen in ontwikkelingslanden jaarlijks 9 biljoen dollar.  

-        Opgeleide vrouwen zijn meestal gezonder, participeren meer in de arbeidsmarkt, 

hebben hogere inkomens en minder kinderen, trouwen later en zorgen voor betere 

gezondheidszorg en onderwijs voor hun kinderen.  

-        Gendergelijkheid heeft niet alleen voordelen voor vrouwen en hun families, het heeft 

ook een positieve invloed op gemeenschappen en de aarde.  

-        Gelijke kansen voor vrouwen maakt humanitaire hulp effectiever. 

-        Als vrouwen stemrecht hebben zal kinderwelzijn en volksgezondheid toenemen. 

-        In landen waar vrouwen tot de top van besluitvormers behoren zijn de 

inkomensongelijkheid en corruptie lager. 

-        In ontwikkelingslanden werkt 45% vrouwen van de beroepsbevolking in de landbouw. 

Wanneer er meer mogelijkheden voor hen zijn worden natuurlijke hulpbronnen beter beheerd 

en zal voeding verbeteren.   

  

Women Empowerment: de sleutel tot economische groei, politieke stabiliteit en sociale 

transformatie! 

  

Het Volleybal4life programma van Kopila Uprety is hier een prachtig voorbeeld van! Van 

respectvol met elkaar omgaan tot persoonlijke ontwikkeling: talent en potentieel, 

zelfbewustzijn, identiteit, realiseren van dromen en ambities. Kortom, een tal aan 

vaardigheden die van pas komen in hun dagelijks leven. Vaardigheden waarmee ze 

veerkrachtiger worden en zelf de touwtjes weer in handen kunnen nemen.  

We zijn ontzettend trots dat we in samenwerking met Nevobo en projectpartner Child 

Watabaran Center hieraan kunnen bijdragen. 

  

Here’s to strong women. May we know them. May we be them. May we raise them. 
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